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Sponsorspolicy för  
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 

 

För att främja den sociala hållbarheten kan Bollebo genom sponsring stötta ideella 

föreningar och arrangemang som har till syfte att främja folkhälsan för Bollebygds 

invånare. Därför avsätts årligen en mindre summa som kan sökas av föreningar eller andra 

aktörer. Avtalspartners ska arbeta för en god och jämlik folkhälsa i Bollebygd och för 

Bollebos hyresgäster.  

Samarbeten och arrangemang ska: 
- vara verksamma i Bollebygds kommun  

- vara en demokratisk organisation  

- främja folkhälsan i Bollebygd och för Bollebos hyresgäster 

- arbeta för att ge alla samma möjligheter 

- vara öppen för alla 

- vara jämlik 

- vara av god kvalitet och struktur 

- ha eget plus- eller bankgirokonto, samt organisationsnummer 

 

Bollebo sponsrar inte: 

- Politiska eller religiösa organisationer 
- Organisationer som har positiva attityder till någon form av diskriminering, våld, 

rasism eller bruk av alkohol och andra droger 

- Enskilda personer 

- Ekonomiska föreningar 

- Skol- och föräldraföreningar 
- Korporationsföreningar 

- Gillen eller kamratföreningar 

- Pensionärsorganisationer 
 

Ansökan 
Ansökan ska göras skriftlig senast den 31 oktober. Besked beträffande sponsring 

meddelas under december månad. Ordförande, vice ordförande och VD beslutar om 

tilldelning av medel. Alla som ansöker kan inte tilldelas medel, det är nyttan med avtalet 

som är avgörande för om sponsoravtal ska tecknas. Avtal tecknas endast för ett år åt 

gången. 
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Ansökan skall innehålla följande: 
- Förslag till sponsoravtal  

- Föreningens stadgar 

- Förening/organisation eller namn på evenemang 

- Organisationsnummer 

- Gatuadress 

- Postnummer 

- Postort 

- Kontaktperson 

- Mobilnummer 

- E-postadress 

 

 

 

Godkänns av styrelse och bedöms därefter årligen av styrelsen. 

 


